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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 همقدم

 .الحمد هلل والصالة والسالم علی رسول اهلل وعلی آله وصحبه ومن وااله
است که تحوالت  یمرحله ا رایکند؛ ز یمرا تجربه  یدیبلوغ تولد جد یجوان در آستانه  دختر

را در دختر جوان به همراه  یو فکر یو روح یشامل رشد جسم ؛یاساس ییها یو دگرگون

شود که در  یمحسوب م یدو راه کی ،بلوغ همراه است یکه با دوره ها یدگرگون نیدارد. ا

و  یاجتماع ،یواناز عوامل اثر گذار ر ندیفرا نیو در ا ردیگ یم کلزن مسلمان ش تیآن شخص

هر دختر  تیسالم در ارتقا دادن شخص یرو عنصر جهت ده نیشود؛ از ا یاشباع م یاقتصاد

دختر جوان در مراحل  نیکند. بنابر ا یم یرا باز یو رفعت نقش مهم یبلند یجوان به سو

به او  یخواه ریو از خ ردیو مراقبت قرار گ تیادارد که تحت حم ازین داًیشد ینخست جوان

و صالح او و امت  ریخ ی هیما  شود که تیهدا ییبه سو دشیجد یها یینشود و توانا غیدر

 است.

اما  دارد؛  شیگرا شینفس خو یبر آوردن خواسته ها یبه سو یاست که هر انسان یعیطب

اصرار بر بر آوردن خواهشات  ،یعیطب یاست و به گونه ا دتریشد یدر شروع جوان شیگرا نیا

 یم دیدر وجود هر پسر و دختر نوجوان احساس استقالل در تفکر پد و ابدی ینفس شدت م

که  یند هر شخصکیم جابیا تیوضع نیشود که ایور م علهو آتش شهوت در قلب ش دیآ

استقامت و عفت چشم دوخته  کردیکه به رو یو هر دختر جوان باشد فرزندش تیمراقب ترب

 داشته باشد. قیدق یو فهم قیعم یدرک حساس از عمر انسان که یمرحله  نیا تیعاست از طب

و دامن  یات را حفظ کن یجوان ییلحظات طال یبتوان نکهیا یکنم برایم شنهادیپ خواهرم،

 نیکنم ا یم شنهادیپ ،ینجات سوار شو قیبر قا یبماند و در کشمکش زندگ شیآال یشرفت ب

رهنمون شود  تیساحل امن و تفکر مطالعه کن تا تو را به یریصفحات را با تامل و تدبر و پندگ
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 و آرامش برساند. یو به خوشبخت



 

 

 کن تیمواظب باش حجاب را رعا !خواهر

 ....خواهرم

بازار تو را  یکه گرگ ها یو گرانبهاتر از آن فتدیکه چشم فاسقان به تو ب یباالتر از آن تو

 انیت( زرا با کنار زدن حجاب مگشا که آن وقت روز تغابن )خسار یبد یبدرند؛ پس دروازه 

و ساق پاها )از » [92 :ةاميالق] ﴾         ﴿ ؛ینیبیم

سختى جان دادن( به هم بپیچد!  )آرى( در آن روز مسیر همه بسوى )دادگاه( پروردگارت 

 .«خواهد بود

 یو گناه و مخالفت و نافرمان تیبلکه معص ست؛یدر حجاب مهم ن یتوجه ینکن ب فکر

 :دیفرمایاست؛ خداوند متعال م

﴿       ﴾ هایتان قرار و در خانه» [33حزاب: ]األ

 .«گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینتهاى خود را آشکار مکنید

 :دیفرما یاوند متعال مخد نیهمچن و

﴿               

  ﴾  :اى پیامبر، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو» .[92]األحزاب :

پوششهاى خود را بر خود فروتر گیرند. این براى آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند »

 .«]به احتیاط[ نزدیکتر است

و شکستن حجاب با باز کردن  دگانیدر مقابل د نتیکردن ز انیانداختن چادر و نما پس

مدن عذاب از شروع فرود آ یو نقطه  یمانتو از روبرو و پشت سر، همه سر آغاز بد حجاب

 شود. ایدر یقطره قطره جمع گردد وانگه رایجانب پادشاه مقتدر است؛ ز

اگر چه آن را در کتاب ها  رایز ؛یخبر باش یحجاب ب طیکنم از شرا یگمان نم خواهرم،
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 اءیو ذوقت در تماس هستند پس ح توجودت نهفته است و با فطر یاما در ژرفا ؛ینخوانده ا

 .استیاست و حجاب ح یذوق

 ي ليممممممممممممممممممممذا لمممممممممممممممممممم    مممممممممممممممممممم  ع  بمممممممممممممممممممم  اللإ
 

 ف صمممممممممممممم   ممممممممممممممم    مممممممممممممم   يو لمممممممممممممم   سمممممممممممممم ح
 

 .«انجام ده یخواهیپس آنچه م یو شرم ندار یهراس یاز فرجام شب ها نم اگر»

 ريمممممممممممممممخ  يالعممممممممممممممم يو اهلل مممممممممممممممم  فممممممممممممممم فمممممممممممممممال
 

   يمممممممممممممممممممممممممذا ذهممممممممممممممممممممممممم  الحإ  يو ال المممممممممممممممممممممممممد 
 

 .«ستین یریخ ایو دن یبرد در زندگ نیاز ب ایبه خدا اگر ح سوگند»

 است. دیمومنان مف یبرا یادآوری رایکنم؛ ز یادآوریحجاب را  طیر شراندارد اگ یاشکال

 هشت شرط دارد: یحجاب شرع 

 همه بدن زن را بپوشاند.  -1

 نباشد. نتیخودش ز  -9

 گشاد باشد.  -3

 .معطّر و خوشبو نباشد  -4

 .مسلمان نباشد ریمشابه با لباس زنان غ  -9

 مشابه با لباس مرد نباشد.  -6

 لباس مشهور نباشد.  -7

 باشد. نازک ریکلفت و غ  -8

 هستند که از کتاب و سنت و آثار سلف امت ثابت هستند. یشروط نهایا

بلکه هر  ش؛یکردن کامل آرا انیآشکار و نما یبرهنگ یعنی یفکر نکن بدحجاب خواهرم،

و اوصافش بر آن  طیبا شرا یو نام حجاب شرع یاز خانواده ات بپوش ریغ ییکه در جا یلباس

 ست.و گناه ا یبدحجاب نیصدق نکند، ا

 یبدحجاب یهاها نشانهکردن چهره و برجسته کردن شانه انیکردن مانتو در راهها و نما باز

 ظاهر شده است. دیاست که به صورت حجاب جد دیجد
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 : دیفرمایسخن خداوند متعال تامّل کن که م نیا در

﴿    ﴾ :وزگار جاهلیت قدیم و مانند ر» [33 ]األحزاب

 .«زینتهاى خود را آشکار مکنید

 است؛ اما لباس آنان چگونه بود؟ یبه مخالفت با رسم زنان جاهل یدستور نیا

برهنه و با  یابا چهره زیبود که زن آزاده و کن نیا تیرسم جاهل: »دیگویم /انیابو ح عالمه

 «.شدیلباس و چادر از منزل خارج م کی

 (992، ص7ج ط،ی)البحر المح . «بود انیزنان نما یتنها چهره  تیر جاهلد: »دیگو یم نیهمچن

امروز در پوشش  ی. سهل انگارشیندیپس چقدر امروز با آن زمان مشابه است...! پس ب 

است که زنان  یجاهل یبه آن در مقابل نگاه نامحرمان، همان بدحجاب یتوجه یحجاب و ب

 آن بودند. شاهنگیپ تیبدحجاب دوران جاهل

کرد و قسمت روبرو را یم زانیزن چادرش را از پشت سر آو ت،یدر جاهل: »دیگویم فراء

حافظ ابن  ؛ی)فتح البار«. دستور داده شد تا خودشان را )کامال( بپوشانند لیدل نیکرد، به هم یبرهنه م

 (422؛ ص 8حجر، ج

دستور  نکهیدر ا شیندیبدن خود را بپوشانند و ب یکه آنان امر شدند که روبرو شیندیب

بدن بود، نه برهنه بودن ساق دست و پا،  یظاهر بودن روبرو لیبه دل تیحجاب به زنان جاهل

در هر  ییمانتو دنیهر زن مومن و صادق بداند که حجاب فراتر از پوش نکهیاست بر ا یلیدل

آن،که قران آن را مشخص کرده  عیوس یپوشش به معنا یعنیمدل و گونه است؛ بلکه حجاب؛ 

 اند.زنان گذشته بدان عمل کرده انیاز م یو سنت بر آن داللت دارد و زنان صحابه و تابعاست 

 جربخلف کجلد األ فيت يوبق ک م فمهم أ يعمم ش فمين يذه  المذ
ها  یدر بعد یو من همچون پوست گر ستیآنان ز هیشد در سا یکه م یآن کسان رفتند»

 .«اممانده

است و به  تیثیآن نماد ح رایز ؛یکن یس شرم و عفت بازبا لبا نکهیاز ا زیبپره خواهرم،
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 گرفتن اعتبار  شرف است. چهیگرفتن آن، باز چهیباز

  لمالم فياهلل بعد العرض  كال ب ر  ّددهممبأال  لي ممبم ضير ممع ذودأ
 .«دهد . نا مبارک باد مال بدون آبرو یکنم و آن را هدر نم یم تیحما میمالم از آبرو با»

 شانیها وانیرو د نیداشتند؛ از ا یخود به شدت دلواپس تیثیپا شدن ح ریزها از  عرب

 و حجاب زنانشان از نگاه مردان داللت دارد. ایاست که بر ح یاشعار یحاو

که نابغه  یشده است که زن نعمان که به مجرّده مشهور بود از مجلس تیعرب ها حکا از

بند چهره اش افتاد و او با ساق دستش ( در آن بود گذشت و رویبنام جاهل یاز شعرا یکی)

روبندش را برداشت. نعمان از  گرشیکج شد و با دست د نیزم یچهره اش را پوشاند و به سو

 بود: اتیاب نیبا ا دهیوصف کند؛ شروع قص یا دهیرا در قص واقعه نینابغه خواست تا ا

 مزود ريعجالن ذا زاد وغ یو مغ دأرائح  ي مأآل  منأ
 .«است هیکند، از آل امیتابزده همراه توشه و بدون کوله بار رفت وآمد مکه ش نیا ایآ»

 دممي ول ه وا ق    ب لممف   ول   رد اسق طه فيال ص سقط
آن را گرفت و با دست، خودش را از نگاه ما  ندازدیخواست ان را ب یافتاد و نم روبند»

 .«پوشاند

 :دیگویم تیاز رونبد زنان جاهل گرید یاعراب

   يبق شرا م   نيممعن الف   بياهلل البرا   من ث یجز 
 .«خداوند به روبندها پاداش بد بدهد میزنده ا یطرف ما جوانان تا وقت از»

   يالقب ح ف زدر  س رنيو  الحس ن فال  راه  نيوار ي
پوشاند و آنان ما یم زیرا ن انیو زشت رو مینیب یپوشاند و ما آنان را نمیخوشگل را م زنان»

 .«کنندیم ریتحقرا 

آبرو   یزنان بوده است که برا وهیتا به حال ش تیحجاز از زمان جاهل ی... پس وقتخواهرم

 یو شرف در اسالم باش لتیتو هم پاسبان فض ستین ستهیشا ایشرف خود دغدغه داشته اند، آ

 .شیندیب ی! کمیو پاداش آخرت را از آن خود کن ایو عزت دن
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و در منزلت بمان و خود را در راهها  ریرا الزم گ اءتیو حپس خواهرم چادرت را بپوش  

 بازارها، ارزان به فاسقان نفروش. یو بر دروازه 

 انیاز م یبه زن «یکنانه ا»بود که چند جوان  نیا ،و هوازن شیقر انیجنگ فجار م لیدل

بر آورد:  ادیکردند  و از او خواستند تا چهره اش را برهنه کند و زن فر یدست دراز یمردم عاد

 .«او را اجابت کردند یندا زیعامر ن یبن یرهایآل عامر )کمک(! و شمش یا»

 ییها یکشانده شده اند و چه تباه یکه طعمه تلفن شده اند و به نابود یبسا دختران پاک چه

به داستان ها و  نیاتفاقات ننگ نیکه ا یدختران نا آگاه به بار آورده است! تا حد یرا که برا

 کنند.یم تیها حکا یبعد یشده است که گذشتگان برا لیتبد یبیعج یهاتیحکا

 یزمان آگاه هست نیآن به خصوص بر جوانان ا ریاز خطر و تاث دیمسلمان! بدون ترد خواهر

مکالمه ها و استقبال از  دنیکه از قاپ یا دهیشن نقدریو از اتفاقات ننگ آور و دردناک آن ا

 .یقرا بده حتیو تفر یآن را سرگرم نکهیا چه رسد به ؛یمزاحمت ها هراس دار

اشخاص و  یو اثرات مخرب آن برا یسبکسرانه تلفن یهم از فرجام بد گفتگوها اگر

 را بخوان. نیداستان غمگ نیپس ا ،یخبر یخانواده ها ب

کند:  یم فیتعر نیافتاده است، داستانش را چن یتلفن یهاکه در دام مزاحمت یجوان دختر

 یاش را ط یعیام روند طب یلیو تحص یاجتماع ،یخانوادگ یساله ام. زندگ پانزده یمن دختر

را پشت سر گذاشتم و از اتفاقات آن وقت  ییکرد و بحمد اهلل بدون مشکل دوره ابتدا یم

را  یزندگ تیبود که سنم کم بوده است و واقع نیا لشیکنم دل یو فکر م ممتاثر نشد چگاهیه

 راههینامشخص و نا محسوس به ب یمتوسطه سر آغاز کج رو هنوز درک نکرده بودم؛ اما دوره

آنان در نظر نگرفته است  یبرا یسخت یجزا نیبودند که د رهیگناهان صغ یرفتم. در ابتدا پاره ا

شدم که احساس کردم بدنم را سوزاند و گام اول از مکالمه  یارهیناه کبـکب گـمرت نکهیتا ا

بودم و خواهرم  میتنها در اتاقم مشغول مطالعه درسها یشروع شد. شب یبا فرد ناشناس یتلفن

جز حضور  یبود و پدرم هم در خانه نبود و مادر که فکر گرید یخواب بود و برادرم در شهر
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 .خبر بودیاز امور خانه ب اشتدر مناسبت ها، مجالس و جمع زنان ند

به مطالعه مشغول  ننایآکنده از سکوت، آرامش و اطم ییمن تنها بودم و در فضا ،نکهیا مهم

 یهنگام ناگهان زنگ تلفن به صدا در آمد و چاره ا نیبودم. خداوند از دلم باخبر است! در هم

 یدر خانه نبود و خواهرم هم خواب بود. با برداشتن گوش یجز جواب دادن نداشتم چون کس

 نیچن ندیکرد. شنینرم مرا خطاب م یکه با کلمات دمیرا شن یانسان گرگ صفت یناگهان صدا

رو احساس کردم ترس و هراس تمام بدنم را فرا گرفت و اگر  نینبود؛ از ا یبرام عاد یکلمات

 نبود. یمن عاد یبود باز هم برایم کین ندهیچه هدف گو

دانست که  ی. خودش میاست؟ گفتم: شماره را اشتباه گرفت یمنزل فالن نیمن گفت: ا به

 از من خواست تا با او صحبت کنم.  من گفت ورا به صراحت به  نیشماره اشتباه است و ا

را به شدت  شنهادشیخواهم با شما آشنا بشوم. در ابتدا پیگفت: م ؟یخواه یگفتم: چه م

نبود و قبال آن را تجربه نکرده بودم؛ اگر چه  یمن عاد یبرا ییهاکالمهم نیرد کردم؛ چون چن

از نشستن با آنان ابا داشتم  یند و من حتتجربه کرده بود ادیاز دوستانم در مدرسه آن را ز یبعض

 شوم.یاز آنان م یکیمن هم  یکردم روز یو فکر نم

 یبود و ب یاز آنان هم کالس من بود. به قصد مشورت او را خبر دادم؛ اما بد مشاور یکی

افتاده بود؛  شیاو پ یکار برا نیا نکهیکرد تا ادامه بدهم. بخصوص ا قیمحابا و با اصرار مرا تشو

ام آن را تجربه نکرده بودم.  یخبر بودم و هرگز در زندگ یمن نامانوس بود و از آن ب یما براا

اش گوش دادم. با  یطانیش یها حتیاست که چگونه به نص نیشود ا یآنچه باعث تعجبم م

دانستم  یبود. نم یبیعج زی. واقعا چدمیترس یبه شدت م یتلفن ینوع مکالمه ها نیآنکه از ا

خودم را فراموش کردم به  یته است و فراموش کردم که خداوند مراقب است؛ حتعقلم کجا رف

که  ییاز من دور شد تا جا ییمکالمه ها نیاز خداوند و هراس از چن سکه احساس تر یطور

 دنیو آرامش بخش یو سرگرم حیتنها تفر نیدوستم ا فیطبق توص ایندارد  یفکر کردم مشکل

 .به جان است!!
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او را فراموش کردم و در  صامبریکتاب خدا و سنت پ یعنیواجب العمل؛ و  یمنبع اساس و

در آن همان  دیاز ذهنم دور شد. و در دلم گفتم: چرا آن را تجربه نکنم. شا نهایآن لحظه همه ا

 )گرگ( نمن با آن جوا یکنم و عمال ارتباط تلفنیکه از آن جستجو م ابمیرا ب  یخوشبخت

دوستم  یگذشت برا یمن و او م انیرا که م یا و اتفاقاتهشروع شد و هر صبح همه حرف

داد  یم ادیها و برخوردها را به من از صحبت یکرد و بعضیم قیکردم و او مرا تشویم فیتعر

 گفتم.یمن گفته بود به او م یو من به زبان خودم آنچه دوستم برا

 شیمقانه به حرفهاکردم که چقدر احیآن روزها احساس م یآور ادیپس از توبه و  یحت

گرداند.  یخواست مرا م یدر دستش بودم که هر طور م یدادم و همانند انگشتر یگوش م

بودم، برادرم که از سفر برگشته بود در  طانیکه مشغول مکالمه با آن ش یاز روزها در حال یروز

م و از ! در آن لحظه فکر کردم نابود شدیبزرگ یی. چه رسوادیرا شن میهاکمال سکوت همه حرف

حادثه قصد کردم صادقانه توبه کنم و هر آنچه اسالم و  نیترس و شرم آب شدم. پس از ا

 کند ترک کنم.یرا مخدوش م مانمیا

 انیدر منزلش و در مقابل برادرش به پا ییدختر جوان داستانش با رسوا نیخواهرم! ا 

مزاحمت ها  قیو از طراز خانه ها گذشته است  شانییهستند که رسوا یاست اما دختران دهیرس

است. پس از بر آورده  دهیکارشان به فحشا کش یاند و بعضعاشقانه افتاده یدر دام مالقات ها

 یشده اند که ب مانیپش یخانواده و جامعه گشته اند و زمان یبرا یشدن هدف رها شدند و ننگ

 بوده است. دهیفا

  رابیأعلو علی أ يوبعصم  صون عّز حج بیأد العف ف يب
 .«میجویم یشیام از هم سن و ساالنم پ یکنم و با پاکیعفت عزت حجابم را حفظ م با»

  ق دة  د کملت آدابی ح ي ر وبفکرة و  دة و 
 .«آداب من کامل شده است نمیب زیر ی حهیروشن و قر ی شهیبا اند و»

 لب بال بکو می زهمرة األأ دبی  حسن  علمیأم  ضر ی 
 .«مرا گل عقل ها قرار داده است نکهیاست جز ا دهینرسان انیبه من ز ریحسن فراگ  ادب»
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 سدل ال م ر بلم ی و  ق بی   و اليم  ع   ی خجلی عن العل
 دنیموهام با چادر و از پوش دنیباز نداشته است و از پوشان یبه برتر دنیمرا از رس شرم»

 .«روبند مرا منع نکرده است



 

 استگاه گرگه نيمواظب باش بازار کم !خواهرم

و  دیخر لیمصالح بندگان از قب تیرعا یاست که برا یمشروع ییبازار گردهما دیترد بدون

ها  یهودگیها، ب بندهیشده است و بدون شک از فتنه ها، فر ریمربوط به آن دا یازهایفروش و ن

 نیمنفورتر لیدل نیبه هم است؛یدن یرقابت برا دانیم رایز ست؛ین یخال زیها ن یو سردرگم

جاها نزد خداوند مساجد و  نیبهتر: »دیفرمایم صخدا امبریخداوند است. پ نزد نیمز یجاها

 )مسلم(.« جاها نزد خداوند بازارها هستند نیبدتر

از خانه  رونیکه ب یآن است که در آن آداب دهیکه بازار رفتن پسند نجاستیمسلمان: ا خواهر

آن در بازار به  تیرعا یکن تیرعا دیکه عموما با یشود؛ البته آداب تیبر زن الزم است، رعا

 جاها الزم است. ریاز سا شتریزمان ب نیا یخصوص بازارها

جوانان بر  یزننده  یبازار  نگاهها ی: اهداف نهان فاسقان ولگرد در گوشه هاخواهرم

دختران مسلمان را در  یا لهی. آنان در صددند تا با هر حستین دهیپوش یآن بر کس یدروازه ها

از منکر تالش کنند؛ اما  انی. هر قدر هم ناصحان و امران به معروف و ناهندازندیب یدام هرزگ

 مختلف دارد. یدر جاها یهواداران طانیباز هم ش

 مثل السب ع  طوف ب للحم ن لی ال س  إن ين الرج ل   ظر إ
 یهستند که به دور گوشت ها م یکنند؛ همانند درندگان یزنان نگاه م یکه به سو یمردان»

 .«خندچر

 م نممثأوض وال مت بال عممکلأ سوده أاللحوم  كل   صن  ل نإ
 .«شودیخورده م یمتید بدون عوض و قنآن محافظت نکن یرهایاز آن گوشت ها ش اگر»

از  یپاره ا تیبه شرط رعا یبه بازار برو یقصد کرد  یضرور یازهاین ی! اگر براخواهرم

 ندارد: یآداب مهم اشکال

مسئله واجب تر و مهم تر  نیشوهر و در حق شوهر ا ای نیوالد ؛یاجازه گرفتن از ول -1

 است و نصوص بر آن داللت دارد: 

﴿          ﴾ :مردان، » [34 ]النساء
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 .«ترى دادهسرپرست زنانند، به دلیل آنکه خدا برخى از ایشان را بر برخى بر

 صامبریپ رایز ؛یبا راننده تنها باش ستین زیکند و جا یاز محارم تو را همراه یکی -9

 نکهیمگر ا« باشد یبا آن زن محرم نکهیخلوت نکند؛ مگر ا یبا زن یمرد چیفرمود: ه

وجود محرم  دردسر  راینباشد؛ ز انیدر م یباشد و شک گرید یمرد ای یهمراه تو زن

 کند.یم را دفع زاربا یاحتمال

و با عشوه سخن  یبه نرم دیگرانبا فروشنده و  دیحجاب و شرم؛ پس نبا تیرعا -3

تا از حدود  یدهیفتنه است و چه بسا به فروشنده فرصت م نیبزرگتر نیچون ا ؛ییبگو

 و فروش پا را فراتر بگذارد؛ دیخر

      يحأن يذن  ع ق  بل العواأل  قع ش يلبعض الح  يذأ   وم ي
 .«شودیاز چشم عاشق م شیگوش پ یهاست و گاه لهیقب یمن عاشق بعض قوم گوش یا»

           ﴿: دیفرمایمتعال م خداوند

         ﴾ اى همسران پیامبر، » .[33 حزاب:]األ

شما مانند هیچ یک از زنان ]دیگر[ نیستید، اگر سر پروا دارید پس به ناز سخن مگویید تا آنکه 

 .«در دلش بیمارى است طمع ورزد؛ و گفتارى شایسته گویید

برگه  ایزد  یبه تو حرف یو اگر کس زیاز اختالط با مردان در فروشگاها و راهها بپره -4

از  نیا رایز ،کن یتو انداخت از دادن جواب و برداشتن برگه خوددار یبه سو یا

به دام انداختن دختران نا آگاه است و زن آزاده اعتبارش را  یآشکار برا یشگردها

 دهد و شاعر چه خوش گفته است:یکند و به حماقت ها پاسخ نمیحفظ م

 فکالم فموعد فلق    ظرة ف ب س م  فسالم
 .«داریباالخره صحبت ووعده د،و  یو سالم ی،سپس لبخند ی،نگاه نخست»

از  یداشته باش، که بازارها مرکز انحراف اند، هر قدر از آن دورتر باش ادی: به خواهرم
و بدان که ماندت در خانه  یکه در آن نهفته است، در امان یمختلف یآن فتنه ها یبد
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 ﴿: دیفرمایوند متعال معامل )در امان ماندن( است؛ خدا نیمهمتر      

     ﴾ :و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینتهاى خود را آشکار » .[33 ]االحزاب

 .«مکنید



 

 کندیانسان را جذب م نيمواظب باش؛ همنش !خواهرم

 یرا به تباه یتران با عفترا نابود کرده اند و چه بسا دخ یادیپاک ز یبد، انسان ها نانیهمنش

که از  یجلوه داده اند به طور کیگناه ن یدختر ب یو فساد را برا یگمراه ریکشانده اند و مس

 گناه خوشش آمده است.

کرده و فرموده است:  انیبد را ب نانیهمنش ریتاث صخدا امبریپ رایز ست؛یتعجب ن یجا

 هیبه تو مشک هد ایهنگر است؛ و بد مانند فروشنده مشک و آ کین نیهمانا مثال همنش»

لباست را  ایرسد و آهنگر  یاز آن به مشامت م یخوش یبو ای یخر یاز او م ایدهد یم

 و مسلم( ی)بخار .«رسدیم بد از آن به مشامت یبو ای ندسوزایم

 و در مورد آنان فکر کن. ینیهمنش یمسلمان: دقت کن با چه کس خواهر

 س وی ال جريس وون کم  ال يال   ت ذ  مهم أذا مم  إال  س شم ی 
همچنانکه  ستند؛ین یکی( که با هم ینیب ی)م ییازمایآنان را ب یبا هم متفاوتند وقت مردم»

 .«ستندیدرختان با هم برابر ن

 له طع  وال ثمر سيل كوذا هممذا   لو هذامله ثمر ح هذا
 .«ندارد یا وهیطعم و م چیه یکیدارد و آن  نیریش یا وهیم یکی نیا»

 یدوستان نیهستند پس مبارک باد تو را چن یو صالح کین یانسان ها نانت،یاگر همنش پس

 .!یشویم مانیپش یباشد که به زود ادتی. اگر دوستانت منحرف و گمراهند، 

  هإيمو  ك إيالجهل ف خ أال  صح  
 .«زیمشو از او بپره نیدوست نادان همنش با»

 غ  هي یح  م يحل یردأمن ج هل  فک 
زده است و او را کامال )در جهالت(  نیرا به زم یمیانسان حل یبسا دوست نادان چه»

 .«پوشانده است

  همش  مذا هو مإ المر  ب لمر   سمقي
 .«شودیم سهیکند با همان شخص مقایرفت و آمد م یگریبا د یوقت انسان»
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 ب همشأو  سييمق  یال  یعل یلل و 
 .«سنجندیآن م یهاو مشابهها هم اندازه یرا از رو یزیهر چ و»

  هملقيمم نيح ليدل القل  یللقل  علو 
 .«کندیبا آن مالقات م یاست وقت گریقلب د یبرا یقلب نشان و»

حتما در دام  ،یشویم نیتو با دختران هرزه همنش یاست که وقت نیسرّ و راز آن هم در ا و

اتفاق  نیا یپس فردا و باالخره روز ایفردا  فتد،یاتفاق ن نی. اگر امروز ایشو یشان گرفتار م

در  نیهمنش یدارد. به خصوص وقت شیخود گرا نیهمنش یانسان به سو عتیطب رایافتد؛ زیم

 ماهر باشد. لیو چه بسا فضا دیآن ها در صورت فوا هیها و ارا یبد دادنخوب جلوه 

 ین خالئق السفه    عدإف  يهل الد  أ یلإال  جلس و 
 .«است ینادان مسر اخالق رایالست نکن؛ زپست مج یانسان ها با»

 کند.یم تیتماس سرا نیاست که از اول «یگر» یماریدختران هرزه مانند ب اخالق

کنند، دوستشان را فاسد یم انتیخ قشانی: به رفدیگویاز اسالف در مورد دوستان بد م یکی

به  یاز کمال بخش از آن یدور کننده است تیسرا یگر یماریبا آنان از ب یکیکنند، نزدیم

 شود.یخود شناخته م نیاست و شخص با همنش یندارید

 اليبمن اخ رت خل ال  س  ق س يف  تأ
 .«یشویمحک زده م یاکه انتخاب کرده یمردم با دوست انیدر م تو»

 اليو  ل ذکرا  جم  علو  ريخاأل ف صح 
رو  نیاز ا ؛یکنیکسب م یکیو نام ن یرسیم یباش که به بزرگ نیبا خوبان همنش پس

مانند  یگرید ،یازمندیمانند غذا است که به آن ن یکی: برادران سه گونه اند: دیگو یمامون م

به آن  یازین چیاست که ه یماریمانند ب یسوم م؛یشو یبه آن محتاج م یدواست که گاه

 .ستیدر آن ن ینفع چیاست که ه یشود و او کس یآزموده م آن. اما بنده با میندار

و هدر رفتن اوقات و  یو نابود یتباه ی هیکن؛ چون آنها ما یبد دور قی: پس از رفمخواهر

ند و بر دامنش لکه که دوستان بد او را در دام گناه انداخته ا یعمرها هستند. چه بسا دختر پاک
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مواد مخدر انداخته اند و کارش به  یهاکه او را در دام یاند! و چه بسا دختر جوانننگ را نشانده

 یکه کارها یاست و خانواده اش او را خوار کرده اند و چه بسا دختر جوان دهیکش ییسوار

از گذشته اش  یو آگاه لهیرد کرده است با مکر و ح یکرده اند و وقت شنهادیزشت را به او پ

 اند.خانواده اش درست کرده انیاو در م یرا برا ییهابتیمص

به  یراه نیا رایرفاقت با بدان بترس؛ ز جهی.... پس خواهرم از نتگرید یزهایچ یلیخ و

 هالکت و آتش است. یسو

 من جلوس السو  ع ده ممري سم ن خوحممدة اإل
 .«بد بهتر است قیانسان از نشستن با رف ییتنها»

 ر  وحدهمممن جلوس الم ريمالصدق خ سيمجلو 
 .«است ییصادق بهتر از نشستن به تنها نیهمنش و»

 یبه چه کسان دیدوستش است. پس نگاه کن نیبر د یشخص: »راست فرمود صخدا امبریپ

 (ی)ابو داود و ترمذ .«دیکنیم یدوست

 زمان است. نیدر ا ابینا یبه او بچسب که همچون سکه ا یافتی یصالح قیرف اگر

و آخرت  ایدن یکه آنها توشه  دیریدوستان را الزم بگ: »دیگویم طالب یبن اب یعل

 :ندیگویکه م دیشنویرا نم انیهستند.. مگر سخن جهنم

﴿        ﴾  :در نتیجه شفاعتگرانى نداریم،  » .[122]الشعراء

 .«و نه دوستى نزدیک

 صدق  وله بفع ليرجال  ذا بحثت ع د ال قی وجد هإو 
 .«کندیم قیوسخنش را تصدکه عمل ا یابی یم یاو را مرد یجستجو کن زگاریاز پره اگر»

 مک رم ومع ل نيب داهيف ط عهأاهلل امرؤ و  یذا ا قإو 
ها و  یکند و دو دستش مشغول انجام خوب یترسد از او اطاعت م یانسان از خدا م یوقت»

 .«بزرگ است یکارها
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  لمممممو ج   ي ج سکممم  ج ن   يال ق يذا  راسخ فإ يال ق یعلو 
تاج  یگریکند دو تاج است، تاج آرامش و د یرسوخ م یقودر ت یوقت زگاریسر پره بر»

 «.ییبایز
 عم ل لح األممکص  کوني سب   یر أذا    سبت الرج ل فم  إو 
 .«نمیبینم کیرا مانند اعمال ن ینسب چیمردان هم تبار باشد من ه اگر»



 

 است یمجالس را آداب !خواهرم

 !مسلمان خواهر

 ،یشاوندیارتباط خو ل،یو فضا ریردن توشه خباشد که هدف از مجالس به دست آو ادتی

مشورت و توجه به امور  م،یتعل ت،یمانند: ترب گرید یبه خاطر خدا و اهداف واال دارید

سبب مجالس دو  نیکرده است. به هم دییمسلمانان است که اسالم آن را مشروع قرار داده و تا

فت؛ مجالس اطاعت و مجالس ندامت و خال یگریو د لتیو فض عتگونه اند. مجالس اطا

از  یکه در مسجد یهر گروه»فرمودند:  صامبریهستند؛ پ تیمجالس ذکر و هدا لتیفض

کنند  یو مطالعه م یکنند و آن را با هم بررس یشوند و کتاب خدا را تالوت م یمساجد جمع م

پوشاند و آرامش بر آنان فرود یکنند و رحمت آنان را میفرشتگان رحمت آنان را احاطه م

 )رواه مسلم( .«کندیم ادیکه نزدش هستند،  یکسان انیو خداوند آنان را م دیآیم

و افزودن صالح و  یکیآرامش، کسب پاداش و ن مان،یا شیمجالس افزا ،یمجالس نیچن

امور مهم  یآور ادیبه خاطر خدا، مشورت و  دارید ،یشاوندیهاست و مجالس خو یکین

بر وجوب آنها  یست و نصوص بر استحباب و گاهمجالس ا نیا یزمره در زیمسلمانان ن

است که خداوند به آن دستور داده و فرموده  ییو تقوا یکین یداللت دارد. و همه از نمونه ها

ى و در نیکوکار». [9 ة:املائد] ﴾         ﴿ است:

 .«و پرهیزگارى با یکدیگر همکارى کنید، و در گناه و تعدّى دستیار هم نشوید

باشد و به قصد  یاست که از اطاعت خداوند خال یمجالس ندامت و خالف مجلس اما

 یکه در مجلس یهر گروه»آمده است:  ثیو فسق در آن گرد هم آمده باشند. در حد ینافرمان

 امتیدرود نفرستند، آن مجلس روز ق امبرشانیکنند و بر پن ادیکه در آن خداوند را  نندیبنش

واگر خداوند بخواهد آنان  دیبخشایآنان خواهد بود؛ اگر خداوند بخواهد آنان را م یبرا یوبال

 (حیحسن صح ثی: حدی)ترمذ« دهدیرا عذاب م

 نکهیشود؛ چه رسد به ایم امتیندامت در روز ق هیخدا در مجلس ما ادیغفلت از  فقط
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 .او همراه باشد! یخدا و نافرمان تیلس با معصمج

و بهتان، فاش کردن اسرار و پرده  بتیکه غ ییمسلمان: از حضور در مجالس بد، جا خواهر
 یشخص سوم یزیآبرو ر رامونیدو نفر پ: »... آمده است که ثی. در حدزیاست، بپره یدر

بر  امبریپ نکهیادند تا او اصحاب همراهش به راهشان ادامه د صامبریکردند. پ یم   صحبت
کجا هستند؟ گفتند بله ما  یو فالن یچشمش به آن افتاد گفت: فالن ی. وقتستادیا یاالغ الشه

خدا چه  امبریپ ی. گفتند: ادیالشه بخور نیو از ا ییدایخدا. فرمود: فرود ب امبریپ یا م،ینجاهستیا
 ی،قبل از اندک قتانیشما از رف ییبد گو ،خورد؟ فرمود: سوگند به خدا یاز الشه مردار م یکس

 (ی. )بخارالشه بود نیبدتر از خوردن ا
ها بیو جستجو از غ یزیآبرور هودهیخودت را در سخنان ب یها یکین نکهیاز ا زیبپره پس
شوند که مانند یحاضر م امتیروز ق ییهاآمده است: انسان ثی. همچنانکه در حدیتباه کن
 یگفتند چگونه ا« کندیرا نابود م شانیها یکیاما خداوند ندارند  یکین «ضاءیتهامة ب» یکوهها

 ختهیرا ر یشود که خون شخصیحاضر م امتیروز ق یاز آنها در حال یکی»فرمود:  ا؟خد امبریپ
 )ماجه( .«کرده است ییبدگو یکرده است و از انسان مالیرا پا گرید یشخص یو آبرو

 عمطم ي للسم ن و سممل  بميف لمر   و اح رس من لفظه كف حفظ لس  
 ایماند یشخص با زبان است که سالم م رایرا حفظ کن از کالم آن مراقبت کند؛ ز زبانت»

 .«شودینابود م

 ممكل   د   طبممک  يثرث را  ف ذا  طقت وال  کنإالکالم  وزن
 .«سخن مگو یبا پرچانه ا یرا در وقت گفتن بسنج و در هر مجلس سخن»

    يذا ال إ كيلد ريسفهو األ همب طقممم ک مه ال   ممالسر فو 
 .«نزد توست یریآن همچون اس رایراز را بپوشان و آن را فاش مکن ز و»

 هیما رایز ز؛یبپره یقیاز حاضر شدن در مجالس لهو و لعب و موس :مسلمان خواهر
کند و اوقات را به یشود؛ به خصوص که آن از نماز غافل میو خشم خداوند م یناخشنود

 شود.یم نیهد و موجب خسارت در روز مالقات پروردگار آسمانها و زمدیهدر م
 .نيجمعأآله وصحبه  یمحمد وعل یاهلل عل یوصل


